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De vorbă cu el Vasile Golclis 
: t 

pnnH'jdllinJ avulul unui imens nu
măl' <ii' !j"ahi chiaburi d~in {)i\I1;i1r ~ ~ 

Î\ , 
E dp nolal, că tlin,lre dt.'pol1ll~1l1i l,' 

BO la "ulii sunL dinJre aceşti şvabi ~ 

'f 
! 

fost ministru i';' 
chialHll"i de prin saLele b:1n.:l\A.'f1l\ ,şi .oi ; j 
numUl 10 la : .. nll!. din alte păluri 00- r L , 

Situaţia Aslrei. ScopuL Societăţi de prisos. Niţică politică. Legea administrativă. 
Banca a lan,';at 'Că depunerile sUn,l~: .. ! cia~. • f' 

Allo! 
C:.Isa dl ui ministru (;oldh;. '! 
Da' 
'-'- Aici )) Vointa Poporului, a-:), 

Vl'{'a să stau de vorbll cU d'sa, in Ile
grllură cu oarecari dr{'sliun~ impor
tante.:, 

-- 1 mediat domnu1c!l 
După cind. minute o vnoe groasă 

părintească: 

Allo, vtino domnule la bi1'01I la 
,ilra 3 şi jumătate. 

Am îl1tetl~S. 

" (SiUndilUl. la :~ ~ ,iul1luh}e. a(".('] care 
'('j()nduce miş'(:al"t'U culturală 1n. tarti 
ue zeCi de anj de z:ile ser afla la \)Os I 
tul său; cei ce Un urechi de allzil, să 
audă. I 

Allo! pl'im~l'ia '? da ~ :'Hi rog poL. 
J)omnuk' Le rog, ~\'il1P sllplarn;ln;' 
\~i1iloar{'. i1Hl'ud.l îo-' ală lumre'a e la 
BUeUl'l'şLi. (sdc). 

Imediat birja 
ram în simplul 
rIi n le lio lid!i-} 1 

- ,. 
şi in dn~i minute e 
hirou al <llui prcşc-

lŞl cercela corespondl'n.taa dela O
radea' În lIegi'ilură cu aeLi\'\Îlatea As 
trl'!i; CHc' draga \"()lnku!.l', la a-
cest cuvânt am trcsilr'it vrând a ră
spunde că n.u fac partI('. din ceata po

managiii!or; m-am rl'Semll,at Intru c
etlt dsa imi spun(' \"oin!i<; având' în 
v('dcre firea m('a cam repejioasă ... să 
şlii că dcc]<lraa~U po]iLicc nu fae .. . 

Dcocamuată chesLÎuni <:ullllrale şi 
ni(Jică po]~I,i.dl la sfâl·şit. 

Astre'! 
in legătură cu sO(',i('lalt'aa de cult u

ra l\Slra tocmai am primit o CDres
ponden,ţă in c.- văel că cei de acolo 
anuc oarCOar;i crJtiCi I1clului d{' lUC'Tll 

, 
I 
1 

I 
i , 
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i 
a câloI'\'a mel11lJdi a CIi. I 

r\t;lăzi in urma ; aCt.'sLL-.i dcsCt.'IHra- le ar trebui să stnlngcm cu tutii rill~ 
tizăli I'il'car'e judel îşi arc ()rgani~ <iudlc, rezultatele mWlc;ii fiinJ lUai 
zalia lui lucr:î.ncl dir{'cl cu eOlllU- die:\<,(', dec.\l muneillţl. l-!îzl{'\~t. 

ne]1C din. judet. In Cl'e:\'C'C mă FI~~"1t!~le 3m HlsaA hu,,!,,:--
1n legătura cu prilll('o:ire<l eadl"('- por\.ik de~chis.e Astrd, făc:lnd eoli

lor a <iifclitJt>Jor comi,lele, am Pl'olHlS zaiii dt' patru Ici pc lună, pentru ca I 
Ului !)rl'şl',ciinL{' (;o1<~ş ca 'ac{'a"l~Î 0- J lOt omul dorni.c tit, l',ullurii ~1 po.at:: 
~}CraIJc să se faacă şi în Arad. in. lUa parte, 
lrunka Ol"g, vlell,ind un comitet ('U o-
bl ' . 1 I I ~ 1'1'1('0 pol;Uta! l<fllţla (c a la do\"a<ă diC mUIll~a. ' 

b •• .Uliut~;lll'a la al~p;l.'rl. 
ell n'zull~lliC\ de ('at{> Ori i-Sl' YH -

'cer;e acca"ta. Promi\:.nd că n,oi, \'0111 
Cl'I~(' aCNlslă I'rimellil'(' locală. ('U lO:l-

(:are t>sl(· st."opul'! 

~oopul mt'u ('stc să InLind activi ~ 

I~ttca acesle;i socielă\l la salc, inlnt

c:lt Iăranul romIll1 care este Într('!lU

intal drept armă d{' speculat al dire
ritil!Or interesati stă dep arte <It, L'ul
tură la lmuinaa c:'ln~a ar 11:t"huJ sa 
se ineăI7.lC'·aseă spre bin,d(' şi fel'id
rt:a lui 

, 

{~('I1('I'alul il,U ia- parIi." îniruc:l.l • 
l:onsi(kr:'i legt'1t adminhlmli\oIIJ I:,u 

:1Il!\(:ol1,-.lilu\iona\:1. Si în ('<17. eii :un 
i 11 all'şi, dara am lua LJal>lo(', <II' fi 

!
l-id.lcO! sti ('OlHhICl'l11 ÎIl, \'irluk>1t u
nei IJegi a căre-j cxish'ntă o ignorăm. 

I In Cl'-eace priycşle desc(>nlral.iza-
I rea pl'in rdul cum s-a făeul, n:e r'ea 

minleşl<l' si luaI ia li'irilor rUIl1:lIl('.şU. 

ln~t'lL-g(~a11l • an'astă ci('s('ett[ralizare 
, in aH dOJllNl.iu mult mai pr~lelic, or 
1 g'ank şi al fUIlcţiunii. 
i ,\.el ualu (lpsC'.elll raI izan' tiin,li puri şi 

salvate, fiiimkă va pulea să l"{'slHue .,;"";".\1,' .•..• j 
Ş'J la sulă din ele. 1 nJormatluni maj 
nuuă arah În.să că banca iru '\1l. pu-
tea satist'ace pp dleponcn~:i d'dit in . !I, 
pmpor~ia de 70 la suLă. ; ! 
-Deocamdată diLrl"ct.ia băncii ia - :'f"' 

JiUl' a {Cerut Iribunaalulu:i ,"ă d .1 ,~ eClare " 
;> j 

'j 
~'(H10c.0rdallll fonat. 

Faliluentul SOC. de asigu- { I 
tare Lloydul Român ,_1 ,: 

din 'l'imişoara ~, 

Timl:::;lIara. 

I'ar(' L1()ydul HOll1fUl din. loealiblc a; ~' 

rost <kclarală in stare de faUmem tJ '1' 
Cnralor ai masei. fa1.il11entan~ a fOSI '.' 
numit :I\"o('.alul elI'. ;\. J'eher. '1 , 

S!jrea despre a~astă .insolvabil~- it ~ 'i . 
tale a produs scnzaţi(' în T':imi"oonl 1 ')1 ... .---': J 

~., ~ ,.; 

:\ li suntep dt(' păr .. re (~Cl ('(·It'ÎaHe 
soCi!rIăCi ~nnl {l{> p~lsol pdl1 ~1i\'Haa 
U>1Il lur sl!emlă '! 

. C~:'a~~~~~~~: are Z_l.').i',l . .. ,;J,; 11~,; 
~ simplu dezhinare. 

I Cal l.)ri\'p!>lt' politica mă limil('z la Primiîria Oradki -'!ari' a I.c.rm:inat 

atut. kl,e. 3n'sh-:l j(",ompledarea }j~ldor. d ..... i ,. 
I Pn~glH;in<lu-m!l dlC plcear(' mare.lc akgăt<Jri, C()nfOl'm 'cărora num:irul ): 

N li ştiu dacă sunt (re prisos, dar 
('rcd că re lpl'l'nul muJ1{'ji cultura-

: luptător mi-a oferlil o carte inslruc- l~'gătOl'ilur ldin Orad:ca-Mm-c este <l,;" 
; ti\'~ ale (':îl~{"i file It' voj răsfoi \ăra- lH.;)r)6. dintn' {'ari t7.:~:ml bărha\i ~:.. . 

l1ului rom~ln. 1. : 1162 f<'JUc1. ~, . 

. I Alegerile partiale din :fl 

C f l e 'B I jlHl. Severin \ ':. 
um a a lmentat anca IL Lngoj ComH<'ul orgaru,.alil '1 

ComereI-ala"'" ŞI- 1 ndustrl-ala"'" II,' ~~~~~n:'-~:~::~O;~~~"'~~IU~~d~I\~~ s;;;,',:! 
OI'glH' DobJ'tn pt'I\!ru nlc~JlCr,ile dq . r 1 

Ş b 
\ S4:'na1or ce \'{)r an"a loc in \'i.iLonl1 ţ : '] j 

vă ească 1 pro
p

;,:, 'd t d t .~ ~ '1 
.t1.CCI eno . e ramval (- . ~~,j 

Dup~\ elim am :..anun\at eri. \lt::l 

dintrc eelt' mai cu vază hand IUn 

'Timişoara fi ajuns săptt\m~îna ael'asta 

lainsohabiJilall'. E vorba despl'e 
ha.nca COIlH'I"l'.iaIă ~i In,dus1rială ~Yă-

bească, reJ1umită ln dl'oschi IlI'in 

dela Wl {'~păt al Ban.atului la aUu\. 
Pe p:iata timişOI'eană act'st sfârşit 

ni bandi in (~hf'slillne cI-a (Le' altfel 
p're"<~lzul ind <lin săplăm:lllik \1'"('

cule, c:lnd banca s·a incurcat cu [li-

la 'rlllllsoara ~ IJ 
• t

~ 'i 
TrUmntiul eketric a dUcat i('·ri j H 

mUllCjl~l").ll '~icolac ?\-1akan~ \'ictif' .~ ~ 
la fosllnkrnialâ la sI)ilaL 'J : 

lmr-aaevar găstc'SC aceste ctitid '1 
că h.i au rali unea. Eu ÎnS\HllJÎ. am I 
10st pentru pl'imcDiirea cadrt'lor de I 
Luptă pe :tăn"tm eullw'al însă ace.a
stă prlnwnire eUll-{} pot P'J"o \,()C a, ca I 

lrClJltC1 provocată de opinia lJţlblidi 

prin co-l".\ilrolul care ',,ar trebui să-l 
eXJerc.iLe asuJ)ra adi\'~tăt,ii llWl11 bri raptul că a 'concludat depuneri!!' a~ 

i proape ~ale t ull1rol' salt'lor ~\·fihl'~li 

1 din Banal. Act'stc dpIHJneri, În \'a.loa-
for ~i. 

Eu dUţ}ă un an; dela \'ienirea in 
frunh'u socilC'lăt.ii, am de81C{'n!raljZjat 
oonducenclu Asb'c[ în: aşa fel înc[l!l C('n 
Irul S.iQill să lucre7..~ cu capiÎ;Lala.~ 

,judetului nu cum ·era înainte, când 
OI..'ntrul in!tra în :Legătură cu diferite 

ştc împlllllll1turi lwnlrn ciu':i ~-a ipo 
1 ('(',a1 {) paI'te din illlohil~'. {:'t"C'a'C'.c 

nu s-a ştiut îI1;-;l1 dl'c:ll dupii ce fal,j-
1l1enlul a d(',"ClJlil puhlie, a fost s.j[u

atÎi~l cu lolul alHwmalii a bl1n,di, C~\ 

re' deş.i nu 'l\"eaa un, 'c:1J}ihLl' sor:ial 
(k'câl d i(, 2~ miJ'ioane lei, mall1ipula 
depuneTi de 220 de mil~oane le;, 

In căerare politieă L il 
la )ilacîa r ,j 

• parc~dnt ,\.ra.d a. (~c~cllÎS aei i !;; ).} 

comune. 

1 rt' de 170 d\' milioane, ["cprt'i'jn\tl a-
vulul lllwl uriaşe I)Oplllaţti săteşli <!<in, 

j mk\cle biiniiţ..eI1,c, ::oi este ([ee! C'x· 
phlcabi Iii că wsle<l falimenlului a 
produs o s(>nzatie pen'ibiJă printre 
minoritari .':Oi În special prIntre şvabi 

Echilibr.isli·ea a prlut fi făculă un 
timp, În cele d.i n, unnă lns{l a eş.uat, 

Illlpolnv,a a dOL \'omlCl. d'in: :\1 a' , i 

cari au alacal l){~ un frun,taş t ~ 
d.in acC'a c»mlll1ă şi l-au bătut'· ~. 1 
sânge i'n"M a trebuit anl('rnal in 
la!. 
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Ştiri şi întâmplari din 
Arad 

- v. \idor Pop, noul dirlginjt' al 
Vl'T. din Arad. Îşi r<l lua postul in. 
priluin' asIăz:i. Tot asl,1z.i d. .\.vram 
BUlz,Ul, ll,UIlUt :inspector PTT. Ia Bu

cureşti, părăseşte Ar-adul. 
- La ... 23 cr'l. \"a av('a loc la Pala· 

l.tul Cultural o serată In h{'ndieiul 
~ .săracilor din Arad, organiz.1ltt de 
s-x'idate:l i11lcrconJ.esionalâ Jwntru a- I 

jutol'llT{'a sărăcimd. 
- Sub prl'şedcnţ.ia d'n:Qi Cido Pup 

s-a constituit încadn'le soddă(ij fi· 
larmonicc nud sus amin,lite, o cumi
siune care ya distrilmi n'evoiaşilor 
ilin Arad lmlwăeamiqlt· şi jingerk 
~ Tlibuualul din Arad a aclliLat 

ieri pc foslul director de poljtie Du 
mitru Andreescu, un.ul dintre noIlU
măraţii funciionad cari au fost pen
sionali şi şica.~.A'i,.1 in limpul din ur 
mii. 

Trista soartă a unei ru:;~ II 
din Oradea-~la,re a p ri - l' 

mului ministru ungur 

'i 

.,: 

SOŞONI ŞI CiiiALOOI; 

Cu O croială mod"""" 
Se Înfăţişează elegant .. .ta. 

La intrebuinţare rezistA timpului 
şi sunt durablll, 

far preţurile populare. .. --............ ...... 
YIMPASalNQ la ...... " :~ ................................ : .u' II :, 

$ .. 
J 

Oradea. -- In <lzilul roman.o"'aio
tic de MLrfuli din localitate îşi tră-, 

icşte ultimile z.i\{>. în cea mai De.a.

gră miz('rie, o hălnlnică bol'lJj<1vă.. 

~:.;:-.:"!~~I:!liG __ I!'.'I·_ .. W_.I __ .L&. ___ •••• 

I conlesa Eslera Beth1eJl" verişOara 

,1 =t·J~~:lg~:.~!~~11 lklhlen, prim·milli-f 

?\ Nwnila a avut e~lndya ş.i zil{~ fru 
. tllO~lse, trăind in lux şi bogătie, 

Tatăl el, un om uşuratic, le-a lă

.al puţină avere, pe care au vitllQU
-o încetul cu încetul, p~înă c:îlld au 
rebttit să v,lndă şi pata tul din 0-

'aşul Cluj. Mai târziu a trăil la un 
rate, ap loi la cMcyă famD.ili 
lobik Î llrudi Le. Acum ('~t\iva anl 
tfla bolnayă şi s.in.gură, 1n mizerie 
a Salu Mire, de unde a adus-o d. 
trcfed de politic Traian PuLiciu, fă

ânclu-i un rost în azilul din Oradea. 

~icitatia bunurilor dome-, 
niului dela Chisineu , 

Mult e 
Limba 

ACL'!'.1.ea suut cu\intclc cari pronun
latc ne fac să. tresărim; e.mot.ionati 
11(' apropiem buzek de pământul s1.ră 
moşesc, depunând sărutul sincer pe 
zăgazul pazilor al eelor sfinte 'şi pen
tru care iuQireaa nu-şi. cunoaşte ho
tarele. 

Neferidrea faoo ca nu tot suflt'lui 
QllWIWSC să creadă la fel cu 110i, ui
tându'S{' ace: astă sf,lnta (httode în
uaJnka altor seopuri cari m:injcsc 
cu d('să"ârşire »i"rtlmosul natlonal~ 

fără nici un fel de jenă. 

Orice obs<'l'\"'alor :tJlcrg.tnd pc 
străzile Aradului poate ve·dea felul 

i cum este junghiată limba 1"OIll:llll'3' 
La !lrel"{'duraa J'ude1ului Arad' s-au I 

~ ; scit cedată cu rele mai f'leIllentarc np 

< 1 

! ' 

ludut alaltăcriin bcndiciul slalu-
ti romfm o seamă de bunuri cari 
rari inuM'ră archiducelui. !<»J.if 
famil~l'i Vcnkhcim. 

Plinlre altele s·au făcul urmăloa 

,le cumpărtu"Î: 
P~idurea Lhcada a tl"('cul În pose
'1 comunei GiuUlu _ :\loara dela 
ădah a fost cUl1lp~îrată de doamna 
)r1l('}ja Goldiş din :'\ădab, cu 1 mi
m ~;)O.O(:O lei. Dependintele cari 
l"y.iau dt' locuinţe angajatilor do
i'niului dela Chişil1<'U. ,au tl'CCut 

pospsia dlui Dumitru Boariu din. 
idai). Fabrica de ~pirt a trecut în 
sesÎa dl ui TeoQor (~l'orgescu, Li
aţiaa va eontinpa. 

Garn ituri de Damast pt. 
dejun, Pânzeturi ~i 

Plapome 
, I 

in mare asonrfiment, mai eftin la 

Iosif GLESINGER si fiul 
. 1876 Arad, str. Meţianu . 

J,; 
i, ' 

rei să mânânci bine abonează.te 
la MOS NICU, 

cu 1400 Lei lunar. 
servesc şi mâncări reci. 

Lugot str. Buziaş No. 5. 1661 

11,. 

t.iUlU gramaticak', form:lnd ruşinea a
cestui oraş pJcin de ~inl('l igltellti1. 

lnsă toate această "excclet1tă-lnlQ 
hhihenţă~ n-a blne\"'oita da e:HuŞ.i 

de puţină atenţie aoestui lucru de 
! c(wârşiloaN importantă. penlru Um· 
i ba noastră strămoşească. 
I Unde sunt toţi leadc,ii culturii na .
: tionalc; acei fonnidabili Juptiitori ai 
, cauzei naţion.ale sub nasul cărora se 
I ptalează {) nouă limbă rom<ln(·a .... .('i}. 
! Vă "oi da exemple: 

1 

I 
1 

"Bal uI femeilor refonnate«. 
In caz !Că a-şi da înţr:lcsul pur ro~ 

mânesc, :hş:i avea dreptul a veni cu 
o justă ohser"\'aţiune: şi an,urne: 
»Fellicilc retormale n·au ce mai cău
ta prin baluri, cu atât mai muLt 
nu Il' mai este permis "a-şi organ,iza 
singure balurj, în.lrucât la un astfel 
de bal, nu văd ce bărbati ar putea 
lua parte ... 

De multe O1i în an,umite cuvinte 
întră VOCale 'CU căciul-ă ... ex. ă, î etc 
Această căciulă de cele maai multe 
ori nu este în:trebuintată: ' 

Este () mare grl'şeală mai cu sea
mă aici unde vâu:turile de V'Cst sunt 
cam roc;i ş.i uude lUera român,e.asdl 
poate răci fără această căciulă. In
călzit,i..o deci. pnn felul dc-~ o seri şi 
pronull,ţa, este datoria oricărui bun 
român. 

, ,1', \: ':;~l' 

clulce si frumoasă 
~ 

ce-o ·vorbim ••• 
S:hliti J;ikra l"Olllânl'<lsc,l f:tc~Î[ldu-i ralit' radicalii. 

braze{{> adânci penlru a nu fi pradă 
adi·erilor dt· v~lnt strein, 

Aceasla trebue să fie 3!cUvitaiea 
omului de cultură cu iublre de pa
trie; nu diseursud pompoast·, irÎII.ni
nale cu idei Sl.-ci, Wpsil-c fjjnd de ~l
dm ş.i fond. 

Am avul ocazia li a~v~:uLta in-
I lr-wl consiliu comunal la Arad dis
I cur~url cari formau ruşinea. pseu'do-

1 
oratorilor prin felul cum graiul ro· 
mânesc era sfărâmat în1rc pietrel:e 

I de 1110 ar. ă stricală ş.i-a cărei. maş.ină 
g'rMl lalicală avea nevoe d('-o repu-

I -I 

I V('dern dar că a<GCst rău este toc
'm.ai.'tacolo, de unde ar trebui să în,
ceapă acti\':~talK',a dc puIificare în 
a{X'~slă directie dle. mare .ă!uJ1Ortan:-..: 
ta. ş.i. peste car(~ - ddăsarca -celor pu
ţini ('ari ar' fi chemati a ad:h'a, se 
rl''';imte .. spre dezam(tgirea noa:-;tră. 

}'lăcar de-acmll incolo să depuncm 
si'orţălii(' noastre lupl~ln.d pentru lX1-
strru'C'a ljm bei rom':lneşLişi în,tărind 

afirm aţiwwa ce cuprin,de numai a
devăr: 

) 

»)AlHi. limbii arm~n!ioasă 
Ca ea nu g~lshn !I( .. 1. Th. 

I 
! 

Conferinţele clespărţământalui 
Arad al "Astreit4 

In serile de conf.e.rin\e organizal!' 
la Palatul <:ultul'al din/Arad de des· 
părFim,lntul ».\.strei", va vorhi as
tăzi 12 lamw!'il' la orele ,) d. masă, 
d. profesor univcrsi!Hl' lida Cluj dr 
Coriol,an Pdran, binecunosc.ut puhli-

. eului <lin Arad şi amatori [01- de lu-
I 

1 crud rlml<ÎlH'~li din alcest t.inut, In 
; deosebi de pe urma scrierilor ds 1<11e 
; despre Illonumen,Lele de arlă hisf'ri· 
: 'cească \'cehe din jud'eţ. 

Usa 'ca vorhi despre "Monulllealek: 
de artă, din Sparllia", pc care .I;e .... a 
Yi7.:tlat aslăvară. 

Când badea Ion bea 

• 

Când un <'vreu moare nu i se des· 
chid portile cimitirulu'j cu una CU 

două ca unlli creştin. 
Nu fiindcă lliici păm<Înlul nu vre.a 

să-I îngtl.ilă .. dar a!;>a scrie în »Ta1-
U1ud~. 

Ciodii roagă de <!ouu.·tre,Î ori pe 
paznic să d('sch idă dar acesta ahia 
se î.ndură să-i dea drumul morlu.hti 
înăuntru. 

Badea Ion paznicul e fireşte ' ro
mim; un. evreu n-ar rămâne singur 
îo cimilir să-} tai. 

Onlinea viltoa'- re-JoI' con,ferinţe e 
următoarea: 

19 Immarie: ,>Cu zeppdin:ul in iu 
rul IUlnei(, confcl'lIlIă cupro~ecti
uni ~ Wmul origin~1 de Colonel a
viator A. Po povki. 

2·1 Ianuarie: :() pagin,ă g'1orioasă 
clin epopeea n.ow.;L1'l·l lla\ionulă, con

ferinta dtlti 1. ·FIorian.. 
2Aj Ianuarie; "Imporlan1a hogă

tiilor miniere penlru d<,s\'011arca eul 
Lurală a oll1enir-ii «. con.ferinta dlui 
proL uni\". V. Slar\ciu dela Cluj. 

Intrarea la toate conJer'.inl.ele desp. 
.Astra;: (~ Liberă. 

I 

J.nlr·o z.i lui badea loIl ii trăsnÎ 
prin cap să-i tragil ('.,evft la măsea şi 
ti [ras.(' de se. făcu tudit 

Când morlul ajun~e la portile ci
millnllui clodit strigal'ă ca de obi
~u: 

- Bade Ioanac, bade {oallje deschi 
de. deschide. 

Badea Ion n-a.5Ieaptă să-i mai zi 
că odată şi dete drumul portilor la 
IlCrete 

- Ilai înlrati şi mUJ"'iţj toţi lua
'V-ar dra ICU 'Că mi s-a ul"ftt de c:înd 
vă deschid şi tot nu 'Vă mai isprăviţi 

E. In. Năv.ic 
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Croitorie şi Ceaprldrie Mi
litară. şi Civilă. 

Sălinacki & Iancu 

.---.ar ? rnn m--m 

ULTI li. ORA 1 
(Pn'n telefon. dela corespondentul nostru din Bucureşti) 

In sfârşit O lege binevenită Executi uniforme pentru mi
litari şi şcolari, precum şi 
haine civile. Atelier pt chi- Bucureşti, 12, -- La mini,>taruY mun 1 f,t(. v".l -an('u seamă de siluaţ"ia tot 
piuri

t 
capele, şepci şi bro- cii se lucrerlză la ullima n.~dadare a mai peT'lcUtală a sigurantei sl.alu

dări. Magazin bogat asortat ul1lti PNWct de lege a cărui lipsă e lui şi de propor{.iile <lin ee in ce 
cu stofe şi echipamente. J de mult simtlită în Homânja: eslc vor- mai îngrljorătoaare me şomajului lu-

Timişoara, Piaţa - Unirei 4. ba de un pl"oicd dc' kgc care să I crătorilor başlinaş.i. :\Ii.n,i:;terul &1-

- - ;..-<::-

l' 
:;1'':> 3 

UINEMA.. 

OLTlllPIA 
LUGOJ 

$ " 

lam. 12 Duminecă 

HAROLD LOYD 
in LarepezeaJă 

c.omediea extraordinare 

.xxxxxxXX)(xxX~' .. I )"eglemcntt'Zc admiterea lucrători- I !~ăIătij şi al muneU asigură, cd p~-
• . I lor slrelni in înlrcprinder:ilJC indus- trn, că aceste pUl1,(~te de ,'edere ar fi 

S'a deschis! Sa10n de frlzene triale dela n6i.. j fost pl"incipalde de cari s-a tin,uL Menu eftin şi bun. 
pentru Doamne. Vom v'edea întru cUt vi.itoaarea le- ; seamă la rl'dadarea proc{;iului. Prânz lei 50 şi cină Iei 60 la restau. 

Preţuri ieftine 1 Serviciu prompt! rantul şi cafeneua "Pal ace" din TI-
6L ' .. r· i Ondulare cu fier --- --- 1 el I misoara. In fiecare seară concertează o 

Ondnlare cu apă --- --- 20 " 1 1 'ro CA ci r r I muzică de primul rang. localul cel 
Spălat părul ___ ___ --- 15" Societatea cu tura ă a 1- 1 an se vor ~ace a~e- mai bun de distracţie al Timişorenilor. 
Manicun\ --- --- --- 15 tf nerimei ,~Speran t,a" II ger.'l". re comu.·fta re Z.AD _1703 
Tuns --o --- --- --- 20 u 'I1" F b . , 11 ~ II I 
Abonament --- --- --- _-o] 20" I Ullisoara a l'lcă. ; • J ţ 1 A ..:1. 1 

Rog sprijinul Onor. public • l Juue a raua 
Salon Pompadur, . A aranjat pe ziua d~ ? faJ1Ua- I Dupa~:um ~Ull. mai, anun~al" Pl~C-

Arad Piaţa Catedralei. No. 14 1688 ne a. c. un festival artistIC urmat· fcclura Judeţullu a IIlccp~t 1I1linse .xxxxxXXXXXXXII de dans In sala festiva. a Biseri- 1 pregalIri in v~denea alc?t'nlor ce 
I cei Române din fabric. J vo~', avea loc ~ lun~ 1<~bruar1C .. şi 

, . I a tia t loale lllslrucl:!un\lle neCeSare 
No. 4488-1929. . Corul de SU? . co~ducerea DlUI. 1 atât in priviu~a mcnţinCI"U ordIDei, 

P 11' t'une de licitatie. Dlrecto~ Ioa~ovici .ŞI. orchestra de 1 cal şi in pl"i\'ill~a cfec'1uăr'ji I Al>c-
U ) lCa, 1 'mandolme ŞI baialaici de sub con- i g.erilor. 

No. 1 port. 
ducerea Dlui Tisesfehi a întrecut j !)I'inll'-o . or~on,antă t~.misă kri 00-

ori ce lauda. . I muuclor <li.1l. Ju(kţ, s-~ hxuL uupăcum 

C d' C' 1 C 1" d AI I ul'llleuz.l data alcgerllor comunale: 
Se publica, ca. in ziau de 20 ome la ,. me - .me e ex. 1 La 11 Fl'bruaarie vor vola comune 

Ianuarie 1930 1929, incedând la a f?st foarte reuşltâ în costume ihle: i : '. r 
orele 4. p. m. se va vinde prin I naţionale.. . 1 Aoiuta , Bodeşli, Bu~e,()v~, ~ristcŞ!~ 
l' 't ţ' ublica. la faţa loculUI Această societate cu nu cor bl- • Dulcele., Dumbrava, (Iro~ bura vău 
~?I ~ le p OI" Un cazan. sericese cu orchestra.. proprie şi cu l~ăI.ll1ăgel) Hont!ş.or, "IOl~l'ŞI.,L 1 aco· 

m .comuna adrl. I _ 45 000 ) diletanţi de teatru de talent se bUll, Leasa, o o!l1 , Surb!, Sec aş,. Ti: 
evaluet In preţ e .el . J .. . sa !;:ii Iosaş, Avram lancu. Brustuni, 

Aceasta.. avere se Vinde pentru· poate m~ndn. N?! II urăm s~or la llaJmugiu, Luncşoaa.ra, Talagin., Var 
despa.gubirea creditoralui Fran- munca. ŞI. 1,ntanm cu convlU~e- furilt\ ş.i Alma~. 
.ci se Brucker suma de 50.000 rege ca Tmllşoar~ poate să se. m,,:n- In 12 Fehruarie \,'or voLa coruli-

"FORTUNfl"918 
Tapiserie şi lucru manual. TIMIOSARA, 

II. Strada 3. August No. 20. 
x Cel mai frumos şi mai ieftin spa

lă şi calcă »Crislal~ spălătorie cu a
buri, Arad, Pjata E. Hădulescu a. 
(Lângă şcoala evre.ească). 

tJarol Klleffel 
si FiiII 
• Arad, BLlI. Reg. Ferdinand I. 27. 

Casă proprie 
Lemne de foc măruntate. Cârbun 

de piatră. Cocs silizian 
Cărbuni de lemn. 

Transportat la domiciliu. - Preţuri 
reduse. - Prima calitate. 1869 

le capital cu 15,2 interese pe dreasca. cu o astfel de orgamzaţIe. nde: 
an, plus spcsele ocazionate cu! -. - .-------~--,.-----~ ....... -- Haul.\<;;lj, BUl\eşli, Bonte:;;li, Iosă- ,,-W-ei s z" fotograf 

.. b şd, Ll'şLjoal'u, LaZUf\Î, Mru'mcşli, :\oră 
execuţia ce are a prImI pe aza., Bal În Aracl gul:icea, Miidl;jl'şli, Ocişori, Poe-
decizi unei No, 3230-1029 a ju- I I nal'i, PDliana, l)I{'scuta, f{osloci, Sa- Bul. Reg. Maria viz-a viz cu Dacia în 
d xt .. 1 AdI nou 71ZR Curtea Bănci ]'udeţului Arad .:::.:::.. .. eCa. OfleI rura e ra u - . l' 1 11 1 tu rău, Tarmure, 1'a'rnovjţil . Ve' .alea n ziua de. an,na."ile a a."ut loc .., 

Radna 10 Ianuarie 2 1930 Mare, Vldl'a TolJeşli, CiI, Teiuş,. Mu 
t .. .. .'. halul ~Hl'unjull.f\i Fenw.ilor Hom~îl1e« 

) D At i teşti, p('scal"i. şi Hădt'şti. 
ss. . n onescu, i din oraşul Al". atI, Îll saloanele llo!e- I In Ţiua Ut' 10 Felwuarie yor vola 

portărei. ~ lului CentraL comunele: 
-=G=~=, I 

............................: Buhai. J)(,Zll<l, lJol1,eeni, ~[on~asa, · L. .-. · Cel mai eficace leac În contra I :'\adalhq;l.i, Paul)an, Priij('ş!.~ Hevl'-
=.. III eaza ŞI :.. tutoilel şi a bronşiteJor este : ld..~, Slatina, d{' r.1'1Ş, VoeV'('denj, ehi 

sirol.ul Pentusian al dorului ' sindia, Ct'oenaa, Cund, Ui.eei, Păuşeni 
• - • F 6 L » E. S Hq:;"I'J-e Carol, Mocrea, ~lol'oda, Bu-= el. g Il = fi'Jli, Schi::;, Iloesig, (;ul'ha, St'ltllŞ, A-= = preparate la Farm. Dr. FijJdes Arad , pateu, şi Cermei. 

= Cairţi de Baneii 30010 = ; fn llumărul \'iitor vom contillua' 
I mai ieftin = Cele mal ieftine şi uscatii. lemne : l'U eOllllllla]e cari llrInează a yola. 

---- .... _-~ Intreprindere pentru sudaTe electrică I şi autogenă a cilindrelor, osilor de ma-

I şjn~~ ~~;;~u ga;~~~t an I 
I Timişoara Fabric str. Vlad Dela Ma-, 

rina 5. Casă de incredere. 170 ----_._--, 
La TIMIŞOARA s'a deschir5 în 

strada Preyer 
= POLERETZKY Carol = de foc ge prima calitate, de fag, I -"'-~---
= compacto" 1691 = cer şi cu stânjinul sau butuci, le C 1 h.otelul Că,răbuş, 
: Lugoj, Str Cuza Vodă 8. = găsiţi la pravalia de ]emne )tlSa {e unde se găsesc camere curate . . 11.......................... , f .. 1 t ~ ~,~c3&> »,»~ 

'.Atenţie ! 1:1.. U rlC 1 ; ECOIIOmie SOC. 1;f::f.~*it::~.;":~f~.W~~' 
De vA-nzare grabnic, pe orice I A.rad Oalea Victoriei 1-2 ' ~ Profesorul ~ 

preţuri acceptabile, aranjamente; Tăietorie electrică. Servic:u promt I)e aeti uni I ~I 'ean Bobescu ~ 
de camere şi bucAtarie de prima I şi rapid. ~J ~ 'X' 

calitate, Hfiate in depozit la Fran- I ..... -.---- ------.. -~ din Timisoara-Nlehala ~ dirijorul eminent al operei Ro- ~ 
c'sr Vigh str Odobescu 7 Eli ~ t f ' .~. . I *~ mână din Cluj va dirija la ~: 
'~betin. - ~O ~ ŞI-a tmut JOI adunarea coml-' ~ concertul din 14 lanuarie,o- li: 

tetului de direcţie, In aJunul adl.!- J ~ rele 9 seara, al Filar~onicei, ~ 
nării generale, şi a constatat câ 1 ~ la ~alatul C?ltur~i dm Arad. ~ 
s'au obţinut In privinţa depuneri-; ~ Bilete la hbrăna Sandr. ~.~ 

1. Se II ~.~ tz lor ~i-a plaSârilor rezultate şi, mai : ~:f~fI:*~~:~,f:}j~~:i:; 
I 

man decât în anul trecut Bl]an- I Cununi Voal uri Ghirlănzi 
magazin de haine Timişoara IV Arad, Str. Eminescu (Deâk Fe- tu] pe ] ~29 a fost Incheiat cu I • 

Strada Bo~a~ 12-a.. reDe) 2. fostaprăva.lie M.Neumann ) un rezultat foarte frumos. 1,. pelltru llilreSe 
)feră tuturor pnleJu] Sa.-ŞI poată . __ . ___ . ___ .--__ . ~ " '. __ .__ ., 
)rocura costume . ft' e . It· ..... ; pălării de damă mai ieftine ca oriunde 

le 1:1 ŞI e egan e. S r t • cl?rapl, englezeştI de. Iarnă, ClOrapl J?atent, tnco- • Ia "HUNIA« Arad, str, Metianu 14 
:uncţion rît o de carieră şi mun- "e e I ~, un de. I~rn~, pantalom reform, mănuşI dantele, P: . Cititorii cari se vor prezenta în baza 
:itorilor 1i se acorda. 10 ]a suta. _ preţuri Ieftine, cu reducere de 10 la sută, la i reclamei ziarului nostru vor beneficia 

reducere. .A. B O G Y O. Arad, Strada Eminescu No 13.! de IO la sută. reducere. 

America 
bărbăteşti ieftine şi bnne la 

~_.~---,---_._-_.-----~---_. ------ ._-_ .. _ .. -,._--_._--- _. ------_ .. _--_._-~- ---._-------- ------~_._---.~--

# 

OINEMA CETATE CIKE;\iA. APOLLO OINEMA MEH-,-~A 
12 Ianuarie 12 Ianuarie 12 Ianuarie 

Deşteptare 
Oglindă secretelor Castelul misterios 
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_~ ________________________________________________________________ -_~~~-_-_-_-__ --------.......... ~.~.~J~I"·~lW.1W'iji·~~e~~~~_·~ 

RomAnia. f Din cauza desfacerii găsiti II firm~ j Invitare. JudecAtoria. Mixta. Arad secţia c f., 

din Timi,oara I Nr. 5015-1929 c.f, 

I 
Banca SYM.easc~ Comerciali ,1 Industriali S. p. A, F. Schuster 

mobilă cu preţuri reduse. Timişoara 
III. Str. Corona de Otel 14. Expozitie 
de mostre IV. Bul. Carol 13 Tel. 11-13 

prIn acţionari la. 1 
t 

săi stimaţii prezenta cu onoare 
t 
I 
1 

I Adunarea Generală Extraordinară 
Extract diu pubJica\iunea 

de licitaţie. 

~@~tQ)eeeeeeee~~ In cauza de executare pornitl 
@ L @) care se va ţinea in ziua de ! de urma.ritorul Jacob Koroşi dom. 
@ elliii e~) 25 Ianuarie 1930. Sâmbată d. m. Ia orele 13 ! tn Arad contra urm&<ritului Ludo-
@Jt .Ie ~oe Q)) in localul Institutului Timişoar'a, 1. Bulev. Regele fi'erdinand Nr. 9 1 vic Molnar dom. In Arad, la cere-

~ 
• .' Q) .. rea urmal'itorului. 

~..... Ordinea de zi: : Judecatoria ordonA Licitatiunea 
eftîne şi uscate numai la 'el I V 

@ ® I 1. Deschiderea prin preşedinte, nominarea conducatorului, Pl'O- I execuţiona!ă, tu baza arf. 144, 146, 
@ "F O () U S" ID cesului verbal şi a 2 verificatori. 1147. legea LX. din 1881, asupra 
@ Tel: 219. Tel: 219. @ 2, Raportul consiliului de administraţie. I prţi de l/a

O/o din imobilul inscris 
@ Lugoj, Str. Buziaş colţ cu Str. ® B. Raportul comitetului de supraveghere. I In c. f. a comunei Arad (din cir-
@ Avram Iancu @ 4. Luarea hotadrei asupra modalitaţilor de sanare ale bancii I cumscripţia Tribunalului Arad Nr, 
~ee®e®®®ee®@)®~ eventuai asupra inaintării cererei pentru concordat preventiv. ' I prot. c. f. 7817 din Arad sub :Nr. 

5. Propuueri eventuale, care se vor inainta cu 8 zile inainte I serial A. 1. şi Nr. top, 7237-
Andrei V as~ir()s i de ţinerea adunării generala. in scris direcţiunei. I 6684 care este casa cu Nr. 4 In 

I
l Tim şoara, la 10. Ianuarie 1930. ; Str. Sezatoarei NI'. 4. cu (estin-

Garage, Timişoara, losefin Bulev. I ! ~ere) intravilan în estindere de 
Carol 50. Repararea prec!ză auto· I D'rec+'u e I 
mobilelor şi motocic1etelor. Con. I 1 vi n a. ! 250 st.. pa.trali. pe lânga. fixarea 
ştruirea de carulftii şi radiatoare ; N. B. Acei aeţionari cari doresc a-şi exercita la adunare gene- 1 preţulUl d~ strJgar~ tn suma de 
noul. 168 : ral6. dreptul lor de vot sunt datori a depune acţiunele lor _ cari 1192~O LeI, pentru l~ca.s~rea .cre-

----o ------.. , -- !tnregistrul acţionarilor al societaţii au fos' transcrise cu cel puţin I antel de 30.000 Lei c8Şltal, mte-
Cel mal ~un combust~bll av.a.nd I 3 luni inail.lte a-supra numelui )Qr - Impreuna cu cupoanele cu cel I rese de 12% de la 2~ Augua\ 

cea mal mare calone este, I puţin 3 zile inainte de ţinerea adunării generale la cassa institutu- I 1925, apese de pr~ces ŞI de exe-

Antracitul 
lui ori cel puţin cu 8 zile inainte la urmatoarele filiale: Timişoara- cutare de 5720 LeI, fixa~e pâna 
Elisabetin, Piaţa Lahovary, Sandra, Alios, ComlăUş, Biled, Bulgaruş, lacum, spese de 870 LeI, ~~ate
Deta, Stamora-Germa.na. Ghisela, Iecea-Mare, Comloşul-Bănăţean, 1 a.cum pentru c~rerea ~e bClta
Jamul-Mare, Jimbolea, Becicherecul-Mic, Sa,nnicolau-Mic, Aradul-Nou, ţmne, ~l'ecum ŞI pentru .mca.sa~ea 

Nu, face funingine .~i nici zgura Comloşel, Parţa, Periam, Perko8ova, RAcaş, Ciacova,Uivar, Tormac, 1 c:eanţOl de .. 400000. LeJ, capItal 
Arde tn o~ce sistem ?e cuptoa- Kreuzstătten Cetad MOl'aviţa şi Mareni. t ŞI caceSOfll a Im Rosenberg 
ne. PuteţI cumpara m engros- " I Mihai. . 
detai,l, transport franco locuinţă. ~ 1 Fixeaza termen pentru ţinerea 

C
· I Haine de seară, se vopsesc si K nap p, ~ licitaţiunii pe ziua de 27 Ianuarie 

Vas şi o mp. ~o:ta cs~:~ţ~ei~~ I~~!s~r~:n~~~! ... ,_ , .. ,. _ ~ ~:~~r o~8 3 N~: ~4. In loc oficial-
In baza art. 150 legea LX. din 

Dorruitoare de lemn tare dela Lei 10.000 
1 1881, ~condiţiunile de licitaţie se-
1. stabilesc dupa. cum urmeazA: Timi~oara Iosefin. Splaiul drept a 

Begeului 17, 'felefon 13-01. Mobilă d~ b~cltă~ie aranja,':Ilent ,pentru antreuri, camere de fete, ca. :, 1. Imobilul supus ia licitaţie n1'f""" 
-- - I ~ere dom~eşh~ bIrOUri ŞI prăvălii. UŞI de portal uri, ferestre, şi orice alte lucrăr i : pot fi vAtndute cu preţ mai mic E. Perlnlutter i ŞI reparatII dl~ acea~l~ bran.să, "executi in condiţii de plată~vantagioase. i de jumatate din preţul strigării 

I IulIu KarolYI talnpl~r, str., Bucur 10. \ (art. 26. XLI. 1908) 
fabrică de trăsuri şi atelier de Te-II Tot acolo se pnmeşte ucemc. 1 2. Cei cari voesc să liciteze 
parat automobile. Timişoara Bul. ---.. - - ------ --- .-- --- i sunt datori să sepoziteze la dele-
Carol 46. - Primeşte ori ce luctU I 1 d d t ti în această branşă; Reparate de r Orchestra combinată Jazz a lui Kallo Karcsl şi Horvâth Karcsl dm CIUli I gatu j~ eCătoresc, rep ~artitny~et 
automobile. sudarea tadiatoarelor, I ConcerteazA in fiecare seara la restaurantul : 10% dm preţul de strlgare tn 
arcuri noi şi reparare, sudare auto. ! TER~:'-IN' US" I i numerar sau in efecte, socotite 
genă şi catosetii noi "i reparate. 1. ,,'.l ~ .1. 161 ! de depozitarea Judecătorească 
~-. --- A ." - I (fost. Cor~na). Bucătă~ie .franceze, rom. şi ger. în fiecare sear,a ,mititei şi g_ratar I prealabilă a gal'anţiei şi să sem- f 
LoturI de case, In Gră~hşte mtre I special. V10un de SOI ŞI bere Drecher Haggenmacher SerVICIU ca atentIUne, ! neze condiţiunile de licitaţie (art. .' 
două depouri Cfr. de vandut. 1 _ 1 147 150 170 legea LX, din 1881 - . 
Preţ convenabil şi inlesniri de I . 1VL. ." OBIEC-:~TE-d --~-- -1--(----' l' art.' 21.'XLI. 1~08. t . 

plata.. Adresa la administraţia I 18810 eVO\,lona e cruCl, -----------
ziarului. I " icoane potire etc.) şi bisericeşti 1 Masinile de cusut 

F f... L··· ,Fabrică i ~Iare asortirllent şi desfacere. Timişoara. J' Ifitliâ1i 
ra!sll oWlnger deesen· i PF A FF 

ţă de oţet. societate pe acţiuni C~a mai i Şoşoni şi Galoşi noui 
mare fabrică de esenţă de Oţet dm Ba- , . . . . 
nat şi Ardeal. Specialităţi: oţet În sticla " cu preţurI foarte reduyse .~II in t,oate măn ,l. . 

marca .. Fazan". Telefon No. 182. Fon~ i Asemene~ s,e re,pa:a ~1 galoşI cu preţun reduHe în 48 ore ~l anume: 
dat: 1888. Timişoara Fabrică, Srada i Şoşon! ŞI galoşI pentru bărbaţi tălpi, tocuri şi văpsit Lei 120 
Stefan cel Mare No. 3, 262 T. ; ,... ' " .. doa.~ne" ,. " .. ,,100 

, "!''', . " COpII " " >t .. ,,80 
~u~al ,toCUl·! ş~ văpsit pentru bărbaţi, doamne sa.u copii 50 
~O~ONI BRUNA sau GRIS se repară CU cauciuc de acelaşi 
culoare cu preţuri de mai sus. Mai frumos lustrueşte, calca şi 1. 

spala. spăIătoria ' 
, Sucu~sala fir~ei ,.ELASTICA'c Industrie de Cauciuc, Timişoara 

:~RJ~!! B UT!!!IG ~ i \o2s~fin, S~~~~l st;~~ia~l. B~fahg~~~~ 1~~OI~: ~~~!:o~:a~i~~~~.-a-viS 
-'.. --, -- ---- ~-----,---- ------~---

Str. COJlsistorului fost str, Batthyany: ~tampile hârtie de scris, Cărţi de vizită cu St Arad,srt, Bratianu 
35 în curte. .] ~ 9hparul convex execută prompt şi eftin. ampa(vizaVii cu poşta) 

Cu renume ~~1WlI 
mondial 

1 dearândul 

I ?eceniilor 
10 urma 

! marei lor 
! capacităţi, I 
t garniturei complecte şi resistenţei 
t 

! 

! T.94 Depozitul: 

mare· 

!Io.o Scltnber 
mechanic construcţie pentru cusutorie 

şi atelier de reparaţii. 
Timisoara, Fabric str. Dacilor ] 9 

--- ------.-----< - . -------,----,-_ .. - ---'-~, ,.'-- ----

V · tIC. F. R. abonamente şi alte IZarea paşa poar e O r comisioane la Bucureşti şi 
Cluj primesc pe lângăgaranţă 

Francist Sândol' Birou de voiage Arad, Bul. Regina 
Maria No. 10. Vis-a-vis de Prefec-, 
tura -judeţului. Telefon: 5 - 11.. --_ .. _-_._------ ------- ------------------- -----'---,- ---,,-,~,-,-.- ,-

S' d h · În Timişoara, lose-M I H U TI unde se execută eftin şi dupa cea mai elegantă moda. lucrăr a e S C I S fin 8-dul Carol 4 de bla.n~rie, reformari şi reparAri. - La expoziţia finută in 1911 
B lAn' r i a lui la Budapesta a câ~tigat primul premiu. Mare asortiment nOuă. 

-' lângă podUl lui Traian. T~ 
• 

Tipografia ~ Vointa Poporului«.' 

1 2 


	Vointa Poporului_bw_118
	Vointa Poporului_bw_119
	Vointa Poporului_bw_120
	Vointa Poporului_bw_121

